
                Schůze kapitánů před čtvrtým ročníkem Kulicha  15.září 2015 

Skončilo teplo a letní lenošení a jelikož nastává podzim a 

zima,kde se lépe zahřejeme,než na kuželně při 

dalších zápasech v Kulichovi.A to nejenom 

sportem,že ano.Čímž volně naváži,že se pouštíme již do 

čtvrtého ročníku této soutěže.Na schůzi kapitánu,která 

proběhla tradičně začátkem měsíce září, jsme si vzájemně 

sdělili, respektive vyjasnili, představy jakým že se to 

směrem bude naše soutěž nadále vyvíjet. Některé věci se 

povedly a v těch se bude pokračovat, některé se bohužel povedli méně a ty vyvstala potřeba 

změnit, ku prospěchu všech a celé soutěže.Začnu tím co se změní. Hlavní změna nastane ve 

funkci pokladníka. Minimálně se potvrdilo, že kumulovat funkce na jednu osobu, není zrovna 

dlouhodobě vhodné řešení.Už jen z hlediska kontroly. Není to jen ve sportu, ale platí to 

všeobecně. Proto se po negativních zkušenostech uplynulých ročníků rozhodlo, že do funkce 

pokladníka bude navržena osoba, která bude mít na starosti pouze a jenom finance. Při 

hledání vhodného kandidáta padlo jméno hráčky Zahrádkářů Alenky Kostkové, která tuto 

funkci již delší dobu úspěšně zastává ve svém mateřském družstvu..Vzhledem k tomuto se 

všichni přítomní kapitáni na schůzi shodli, že pokud bude mít dotyčná zájem tuto důležitou 

funkci zastávat tož bude oficiálně jmenována.Dle posledních informací co mám, jmenovaná 

souhlasí a postupně se jí do konce října předá veškerá agenda s tímto související.Zároveň nás 

,v tuto chvíli již minulý pokladník, Čepila Karel junior seznámil, že veškeré finanční 

pohledávky za uplynulý ročník byly vyrovnány a že ještě zbylo 1300.-Kč. Na čemž měla 

hlavně velký podíl solidně zásobená tombola při závěrečném vyhodnocení.Dále bylo 

domluveno, že se ostatní kapitáni více zapojí do organizování závěrečného vyhodnocení aby 

tomu nebylo jako doposud, kdy se o toto starali prakticky jenom dva lidi z vedení 

soutěže.Toliko asi k organizaci našeho Kulíška. Smutnou zprávou je, že se letos nedali 

dohromady hráči z Modré Ústřice.Což je na jednu stranu velká škoda, hlavně proto, že ubude 

spousta zápasů,ve kterých hráči tohoto družstva dokazovali, že kuželky nejsou jenom sport, 

ale hlavně že jde o zábavu lidí, kteří holdují stejnému fenoménu a tím kuželky dozajista 

jsou.Dobrou zprávou při to všem je to, že zdaleka ne všichni z tohoto týmu chtějí kuželkami 

takříkajíc praštit úplně, ale že minimálně tři z nich najdou uplatnění v jiných týmech, které dál 

pokračují v soutěži.Ke Stavěčům přestoupil Petr Tesař a ke Dřevákům se vrací Tonda Kuca a 

bere si s sebou parťáka Jirku Klofandu. Pro Kulich to hlavně také znamená, že se uvolnilo 

docela dosti termínů na zápasy, takže nic nebrání tomu aby soutěž byla dohrána v řádném 

termínu, kterým je duben roku 2016.Tím se také nebude opakovat docela pozdní vyhodnocení 

soutěže jako tomu bylo v již plynulém ročníku.Vše se bude směřovat k tomu abychom toto 

stihli do konce dubna, respektive nejpozději začátkem května.Ale  myslím, že konec dubna 

bude pro všechny reálný. Toliko zprávy ze sezení kapitánů. Jinak vše ostatní bude probíhat ve 

stejném duchu jako doposud.Startovné je stále 150.-Kč na hlavu.V zápase každé družstvo 

platí 260.-Kč-(75.-Kč za každého nastoupivšího hráče).Zápisy se taktéž nemění a dozorovat 

nad regulemi při zápasech budou Eda Čermák a Karel Čepila junior.Agendu co se týká 

tabulek, zpravodajů a internetového zpravodajství má na starosti  Pepa Vaško.Stejně jako 

v úspěšné loňské sezóně vyšleme obhajovat výborná umístění našich dvou zástupců 

v Karlovarské lize neregistrovaných kuželkářů (KLNK). Jedná se o týmy Nautilus A a 

Nautilus B,v jejichž dresech dozajista vyzkoušíme i další nové hráče naší soutěže, kteří budou 

mít chuť poměřit své síly soupeři z jiných kuželen.      
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